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Závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Královská věnná města jsou dobrovolný svazek obcí (dále jen KVM) založený podle § 46 - § 55 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, na dobu neurčitou, zapsaný v registru zájmových sdružení právnických osob 
vedených Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 9. 6. 2009, čj. 9886/VZ/2009. Účelem a cílem 
Svazku obcí je aktivně přispívat k rozvoji turistického ruchu se zaměřením na kulturní, sportovní a 
společenské akce a na turistické atraktivity sdružených měst.

Členská města: Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, 
Polička, Trutnov, Vysoké Mýto. Orgány svazku jsou: valná hromada (naše město zastupují - 
místostarostka Alexandra Jiřičková a Petra Zivrová, pracovnice odboru ŠKS) a výkonný výbor (Petra 
Zivrová a Jana Mikysková, pracovnice městského informačního centra).

Do společných aktivit svazku patří prezentační akce - veletrhy, jarmarky, správa webové stránky - 
www.vennamesta.cz, aktualizace společných propagačních materiálů, vydávání a distribuce kulturního 
kalendáře akcí, společná propagace v tištěných a elektronických médiích. Aktuálně byla navržena nová 
grafická podoba nově vznikajících společných materiálů, v souvislosti s tím i webové stránky, připravuje 
se společný cyklomateriál.

Na základě jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Královská věnná města dne 21.05.2020 
(proběhlo online) a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb., předkládáme 
zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí Královská věnná města za rok 2019. Tato povinnost vyplývá z § 39, finanční hospodaření svazku 
obcí. Je povinností předložit zastupitelstvu města závěrečný účet a zprávu o výsledcích kontroly 
hospodaření svazku obcí. Závěrečná zpráva k přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Královská věnná města uvádí, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2019.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - zpráva o činnosti v roce 2019

Příloha č. 2 - závěrečný účet 2019

Příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019

Příloha č. 4 - zápis z valné hromady KVM 21_5



ZPRACOVAL: Zivrová Petra


